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 שלום רב,

 

  17מספר   -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 הישיבה תתקיים ללא קהל, אך תשודר בלייב בפייסבוק

 

 ט"ו בסיוון, תש"פ ,7.6.2020  ראשוןמועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

 :השרון, רמת 6מעלה ב, רחוב תיכון רוטברגבאולם אורי,  19:00שעה ב
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